Vážení,

Na základě Vaší žádosti ze včerejšího poradního výboru ČSLH si tímto dovoluji shrnout následující skutečnosti:
-

Dne 6. 11. 2020 udělilo ministerstvo zdravotnictví ČSLH výjimku pro konání extraligy ledního hokeje, a
to pří splnění přísných opatření spočívajících např. v pravidelném vyšetření sportovců a dalších osob
metodou RT-PCR,

-

Dne 20. 11. 2020 udělilo ministerstvo zdravotnictví ČSLH výjimku pro konání I. ligy ČR, a to pří splnění
přísných opatření spočívajících např. v pravidelném vyšetření sportovců a dalších osob metodou RTPCR,

-

ČSLH je v pravidelném (takřka denním) kontaktu s odpovědnými osobami z ministerstva zdravotnictví
ČR, nebo Národní sportovní agentury za účelem dosažení obnovení činnosti v ledním hokeji,

-

v návaznosti na chystaný přechod na tzv. 3. stupeň protiepidemického systému byla ministrovi
zdravotnictví ČR zaslána písemná žádost o okamžité uvolnění trénování v klubech a povolení
mistrovských soutěží bez jakýchkoliv omezení od 1. 1. 2021,

-

současně s tím byl ministr zdravotnictví ČR opakovaně požádán o povolení antigenního testování
v profesionálních soutěžích namísto stávající metody RT-PCR,

-

v současné době očekáváme stanovisko ministerstva zdravotnictví ČR, které by mělo určit, za jakých
podmínek bude umožněno trénování, resp. konání soutěžních utkání, nicméně již nyní je téměř jisté, že
omezení budou stanovena – jejich konkrétní rozsah neznáme, ani neumíme odhadnout,

-

pokud bude vyhověno naší žádosti, považujeme za nezbytné poskytnout klubům prostor k trénování,
neboť po téměř 2 měsících „nicnedělání“ není možný okamžitý návrat k soutěžním utkáním, navíc za
necelý měsíc by beztak došlo k přerušení soutěží z důvodu Vánočních svátků, a taktéž nelze vyloučit, že
konání soutěží, pokud vůbec bude povoleno (!), bude (snad pouze) do 31. 12. 2020 podmíněno
testováním sportovcům, což by mělo pro mládežnickou a amatérskou úroveň likvidační důsledky – proto
budou v případě vyhovění naší žádosti připraveny upravené herní modely jednotlivých soutěží s jejich
začátkem po 1. 1. 2021 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2021 (s přihlédnutím k podmínkám
v jednotlivých soutěžích).

Tímto způsobem je možné komunikovat s kluby územně náležícími pod Váš kraj.

Jak jsem již předesílal, rozhodnutí odpovědných orgánů není bohužel s ohledem na vývoj pandemie v ČR
předvídatelné a situace se může změnit k lepšímu, ale taktéž k horšímu.

Budeme Vás oficiálně informovat, jakmile obdržíme jakékoliv relevantní informace, které budou znamenat
umožnění činnosti v ledním hokeji v jakémkoliv směru...

Hezký den
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